
สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. ช่องทางการร้องเรียน 
ล าดับ ช่องทาง จ านวนครั้ง ก าลังด าเนินการ ยุติได้ 

1 ร้องเรียนด้วยตนเอง/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 0 0 ได้ 
2 ร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น 14 0 ได้ 
3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 0 0 ได้ 
4 ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 0-7469-9023, 0-7469-6043,      

0-7469-9441, 0-7469-9591 
0 0 ได้ 

5 ร้องเรียนผ่านหน้า 
เว็บไซต์ http://www.pakphayunhospital.net/ 

0 0 ได้ 

6 ช่องทางอ่ืน ๆ 0 0 ได้ 
 

2. ประเด็นที่ร้องเรียน 
ประเภทบริการ ครั้ง 

พฤติกรรมบริการ 6 
ระบบบริการ/การรักษาพยาบาล 5 
โครงสร้างอาคาร/เครื่องมือแพทย์ 1 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 1 
อ่ืน ๆ 1 
 

3. รายละเอียดข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
เหตุการณ์ที่เกิด แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ 

1. คนไขเ้ป็นตุ่มน้ าใส เจ็บ ปวดแสบปวด
ร้อน  หมอให้ยาทาและบอกว่า อาการไม่
ชัดเจนว่าเป็นงูสวดั ให้ยาไปเบื้องต้น รอ
ให้เป็นตุ่มพุพองก่อน แล้วค่อยมาใหม่ 
หมอไมส่นใจอาการคนไข ้

-น าข้อร้องเรียนเข้าองค์กรแพทย์ โดย
องค์กรแพทย์มีการประชุมและ
ก าหนดให้ แพทย์ ปรับปรุงพฤติกรรม
บริการ และการให้ข้อมลูผูร้ับบริการ 
รวมทั้งค าแนะน าทุกราย 

 

2. แพทย์พูดจาไม่ดี  ไม่อยากรักษาคนไข้ 
ไม่ถามคนไข้เป็นอะไร อาการยังไง มาถึง
ก็จ่ายยาเลย 

-น าข้อร้องเรียนเข้าองค์กรแพทย์ โดย
องค์กรแพทย์มีการประชุมและ
ก าหนดให้ แพทย์ ปรับปรุงพฤติกรรม
บริการ และการให้ข้อมลูผูร้ับบริการ 
รวมทั้งค าแนะน าทุกราย 

 

เหตุการณ์ที่เกิด แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ 
3. หมอ ไม่พูดกับคนไข ้ -น าข้อร้องเรียนเข้าองค์กรแพทย์ โดย  



 ไม่ถามว่าเป็นอะไร  นั่งเล่นโทรศพัท์  ให้
เลือกว่าจะเอาใบรับรองแพทย์ หรอืเอายา 

องค์กรแพทย์มีการประชุมและ
ก าหนดให้ แพทย์ ปรับปรุงพฤติกรรม
บริการ และการให้ข้อมลูผูร้ับบริการ 
รวมทั้งค าแนะน าทุกราย 

4. หมอพูดจากับคนไข้ ไม่ได้ระบุ
รายละเอียดที่ชัดเจน  ไม่ถามอาการใดๆ  
พอบอกอาการก็ไม่ เข้าใจ  อยากให้หมอ
ถามรายละเอียดให้ชัดเจน ท าการพูดคุย
กับคนป่วยก่อนออกใบรับรองแพทย์ 

-น าข้อร้องเรียนเข้าองค์กรแพทย์ โดย
องค์กรแพทย์มีการประชุมและ
ก าหนดให้ แพทย์ ปรับปรุงพฤติกรรม
บริการ และการให้ข้อมลูผูร้ับบริการ 
รวมทั้งค าแนะน าทุกราย 

 

5. ผู้ป่วยไปรักษาท่ี รพ.พัทลุง ไดย้า
กลับมากินท่ีบ้าน ระหว่างกลับบ้านอาการ
ไม่ดี เพลีย และมไีข้ จึงได้แวะท่ี รพ.ปาก
พะยูน   หมอเวรได้พูดว่า ยุ่งยากอุส่าห์ไป
ตรวจถึงพัทลุงแล้ว ท าไมต้องมา รพ.น้ี  
หมอบอกว่า ตรวจปสัสาวะแล้วไมพ่บเชื้อ
อะไร ต้องการมาให้น้ าเกลือ ใช่ไหม  ขอดู
ยาผู้ป่วยและส่งยาให้ญาติพร้อมทัง้บอก
ว่า ให้ญาติบริหารยาเองตามหน้าซองเลย  
เมื่อเข้าไปนอน ตึกผู้ป่วยใน วันรุ่งขึ้น 
หมอเวรดังกล่าว ยืนคาที่ประตู ไมเ่ข้ามา
ตรวจ หรือถามอาการคนไข้เลย บอกแต่
ว่า วันน้ีต้องเพิ่มยาเบาหวานนะคะ 

-น าข้อร้องเรียนเข้าองค์กรแพทย์ โดย
องค์กรแพทย์มีการประชุมและ
ก าหนดให้ แพทย์ ปรับปรุงพฤติกรรม
บริการ และการให้ข้อมลูผูร้ับบริการ 
รวมทั้งค าแนะน าทุกราย 

 

6. อยากให้ จนท.ใช้น้ าเสียงดีๆ เพราะ
บางครั้งบรรยากาศของ รพ. เสียงดัง  
จนท.บางคนก็น่ังเฉยๆ ไมส่อบถามผู้ป่วย 

-น าข้อร้องเรียนเข้าองค์กรแพทย์ โดย
องค์กรแพทย์มีการประชุมและ
ก าหนดให้ แพทย์ ปรับปรุงพฤติกรรม
บริการ และการให้ข้อมลูผูร้ับบริการ 
รวมทั้งค าแนะน าทุกราย 

 

7. พาผู้ป่วยมา เจาะท้อง แต่แพทย์เวรไม่
ท าให้ (ปกติมาท าเป็นประจ า) 

-น าข้อร้องเรียนเข้าองค์กรแพทย์ โดย
องค์กรแพทย์มีการประชุมและ
ก าหนดให้ แพทย์ ปรับปรุงพฤติกรรม
บริการ และการให้ข้อมลูผูร้ับบริการ 
รวมทั้งค าแนะน าทุกราย 

 

 
เหตุการณ์ที่เกิด แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ 

8. พาคนไข้ CA Rectumมาเจาะน้ าท่ี
หน้าท้อง   แต่แพทย์เวรปฏิเสธ การรักษา 
ให้ไปรักษาที่ รพ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นเจ้าของ
ไข้  ซึ่งญาติมีความล าบากในการเดินทาง 

-น าข้อร้องเรียนเข้าองค์กรแพทย์ โดย
องค์กรแพทย์มีการประชุมและ
ก าหนดให้ แพทย์ ปรับปรุงพฤติกรรม
บริการ และการให้ข้อมลูผูร้ับบริการ 
รวมทั้งค าแนะน าทุกราย 

 



9. หมอไม่เข้ามาดูอาการผู้ป่วย ในห้อง
แยกเลย (นอนมา 3 วัน)  

-น าข้อร้องเรียนเข้าองค์กรแพทย์ โดย
องค์กรแพทย์มีการประชุมและ
ก าหนดให้ แพทย์ ปรับปรุงพฤติกรรม
บริการ และการให้ข้อมลูผูร้ับบริการ 
รวมทั้งค าแนะน าทุกราย 

 

10. พาบิดามาตรวจด้วยอาการแน่น
หน้าอก ท้องอืด  ได้รับการ X-Ray  หมอ
บอกว่าเป็นกรดในกระเพาะ   รพ.มีแต่  
ยา Air-X  ผู้ป่วยบอกว่ากินแล้วไมไ่ด้ผล 
หมอจึงบอกว่า ไม่มียาตัวอื่นและให้กลับ
บ้าน ไม่มีการด าเนินการรักษาด้วยวิธีการ
อย่างอื่น ไม่มีจิตวญิญาณในการเข้าถึง
ผู้ป่วย 

ด้านพฤติกรรมบริการ 
1.อบรม เรื่องพฤติกรรมบริการ  ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีปีละ 1 ครั้ง 
2.นิเทศ/ติดตามการปฏิบตัิงานโดย
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 
ด้านระบบริการ 
1.ด้านการรักษา องค์กรแพทย์ ปฏิบัติ
ตาม มาตรฐานวิชาชีพ   และมีระบบพ่ี
เลี้ยงในการให้ค าปรึกษา 

 

11. อยากให้เขียนขั้นตอนการรับบริการ 
ว่าจะต้องติดต่อช่องไหน ติดไว้ เพื่อให้ผู้
มาติดต่อได้อ่านข้ันตอน ได้อย่างชัดเจน 

ด้านระบบริการ 
-รพ.ด าเนินการจัดท าขั้นตอนการเข้ารับ
บริการ ตดิไว้ ที่จุดประชาสมัพันธ์ 
เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ 

 

12. อยากให้มี แอลกอฮอร ์
 เจลลา้งมือ ตามเตียงคนไข้ในตึกผู้ป่วยใน 
ทุกคนจะไดล้้างมือบ่อยๆ 

- รพ.ด าเนินการติดตั้ง แอลกอฮอร์เจล 
ล้างมือ ไว้ปลายเตยีงผู้ป่วยทุกเตียง 
 

 

13. เนื่องจากผู้ป่วยมีการซื้ออาหารมา
รับประทาน ขณะรอพบแพทย์ แตไ่ม่มี
พื้นที่ รับประทานอาหาร (นั่งรับประทาน
อาหารบรเิวณทางเดิน) 

- จัดโต๊ะส าหรับ ที่รับประทานอาหารผู้
มารับบริการ บรเิวณ ด้านข้างคลนิิก
พิเศษ เพื่อสุขอนามัยที่ดี และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

 

เหตุการณ์ที่เกิด แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ 
14. สุนัขจรจัด ใน รพ.(บริเวณทางกลับ
ห้องพักด้านหลัง รพ. มีจ านวนมาก และ
เห่าเสยีงดัง ท าให้ ผู้ที่เดินทางมีความวิตก
กังวล กลัวจะโดนกัด 

1.จัดท าป้ายเตือนติดประกาศห้ามให้
อาหารสุนัข และแมวในหอผูป้่วย/
ภายใน รพ. 
2.หอผู้ป่วยประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ป่วยและ
ญาติทราบทุกเช้า/เมื่อรับใหม ่
3.ประสานปศสุัตวด์ าเนินการคุมก าเนิด
(ท าหมัน ฉีดยาคุม) 

 

15. ไม่ควรให้พ่อค้าเช่น  พ่อค้าขายล็อ
ตเตอรี่ เขา้ไปขายสินค้าในหอผู้ป่วย เพื่อ
ความปลอดภัยทั้งด้านทรัพยส์ิน และเช้ือ
โรค โดยเฉพาะ  
โควิด-19 

- ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ /พ่อค้า 
แม่ค้ารับทราบ กรณจีะเข้ามาขายสินค้า 
ให้ติดต่อห้องบริหารก่อนทุกครั้ง 

 



 
4. ปัญหาและอุปสรรค 

4.1 บุคลากรต้องปรับการบริการให้เหมาะสมและส่งเสริมการบริหารจัดการในการท างานให้ชัดเจน  
4.2 พ้ืนที่ให้บริการบางส่วนคับแคบ เช่น ลานเอนกประสงค์ในพื้นที่โรงพยาบาลมีน้อยไม่สะดวกแก่การ

ให้บริการแก่ญาติและผู้ป่วย 
4.3 มีบุคคลภายนอกน าสุนัข และแมวมาปล่อยบริเวณภายในโรงพยาบาล 

 

ผู้สรุปรายงาน 
(นางสุภารัตน์  เชาวลิต) 

      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
          หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 

     ผู้อนุมัต ิ
    (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 

    นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 

 


